
POJĎTE, SLYŠTE... 
BUDU VÁM VYPRÁVĚT

Ž 66,16
Na mysli i na rtech máme písničky,
jejichž zvěst nám tryská z nitra a
melodicky nese kulhavé poutníky.

Žalmový text a jeho zpěv je vryp-
ný; tesá z běd naději pro jednotliv-
ce, ztotožňuje se s ním společenství.
Všichni bohabojní jsou kvalifikova-
ní svědkové lidské křehkosti a
mocných Hospodinových skutků. 
Hle, povolal si Hospodin připrave-
ného Abrama z Uru. Vytrhl Hospo-
din zotročeného Izraele z Egypta.
Navrátil Hospodin porobou utiště-
ný ostatek z Babylonu. Nám spo-
lečné příběhy budu vám vyprávět.
A nesmlčím je celé zemi! – Doširoka
a dovysoka byl otevřen bytovací
prostor staré církve.
Společenství kolem Ježíše Nazaret-
ského četlo, naslouchalo a živilo se
stejnými vyprávěními. Jaký pak
velký div, že po ukřižování Mistra
a počátečním zármutku učedníků
otevřel Hospodin bohabojným stej-

nou naději. Byli v podobné situaci: 
nalomeni zklamáním, oslabeni zra-
dou, svíráni strachem. Ale hrob byl
prázdný. Prvního dne po sobotě,
při bohoslužbách, přišel Ježíš, po-
stavil se uprostřed nich a nezvykle
je obdaroval nebeským bytím. To
jsou ty právě narozené děti, jež by-
ly počaty genem Božího slitování –
nový rod bez analogie. 
Povelikonoční čas je panenským
obdobím církve. Hodně třesu v ne-
uvyklé situaci. Připomínáním Moj-
žíše, Proroků a Žalmů vzchází svět-
lo. Kde se církev modlí, formuluje
se vyznání (lásky). Kde církev pro-
sí, otěhotní Duchem. Tuto radost jí
nikdo nevezme. Nikdy.

Bronislav Czudek, 
farář ČCE ve Vsetíně

Evangelický
týdeník
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Poselství k neděli Rogate 

Žádní bohové nejsou, je jenom jeden
Bůh! To jsem si v mládí myslel a měl
jsem vymalováno. V obraze mého
vesmíru nebylo pro nějaké bohy
místa. Tak jak jsem se seznamoval se
Starým a Novým zákonem, rozpo-
znával jsem, že do mého obrazu
vstupují vedle Boha nadlidské po-
stavy satana, ďábla a bohů, o jejichž
původu, jak dnes vím, nikdo z lidí
nic podstatného neví a nikdy nic
vědět nebude. Já ovšem jsem se chtěl
dopídit, odkud satan přišel a jakým
právem se tak bezostyšně postavil
mezi syny Boží před Hospodina 
(Jb 1,6). S podobným pocitem jsem
vnímal postavu ďábla, jenž pokoušel
Pána Ježíše na poušti (Mt 4,1). Obě
postavy však v mém vnímání ztrati-
ly ostré, osobní rysy a vlastnosti,
nevstoupily do mého všedního ži-
vota, zůstaly postavami literárními:
jsou doma jen v Písmu, venku z nich
zůstává jen cosi, co mne ohrožuje
nebo svádí, ale s čím si dovedu po-
radit.
Podobně jsem odmocnil bohy, ba
odepsal jsem je z existence. Soudil
jsem, že víra v bohy patří do dávné
minulosti dějin lidstva, kterou křes-
ťanství a posléze osvícenství a mo-
derní doba zcela vymazaly z myslí 
a srdcí lidí.
Těžko jsem se potom smiřoval s tím,
že musím vzít na vědomí, že Písmo
Starého a Nového zákona s napros-
tou samozřejmostí mluví o existenci
bohů. Bůh a bohové! Z této nabídky
– a jinou člověk nemá – vyčnívá jed-
na zvláštnost: není to skutečná na-
bídka, protože nepočítá s tím, že by
člověk byl schopen zvolit si a svo-
bodně se rozhodnout pro Hospo-
dina, naopak počítá s tím, že je silně
nakloněn zvolit si a rozhodnout se
pro boha, protože ten od něho nepo-
žaduje změnu myšlení a poslušnost
života. Tento bůh je totiž do velké

míry jeho druhé já, je tu, aby plnil
jeho vůli. Jak tento bůh dovede
zpustošit život člověka a jeho vzta-
hy, jsem se dovídal pohledem do
novinářské černé kroniky, nejčer-
stvěji z televize Nova, ale nejcitelněji
hlubším pohledem do svého nejbliž-
šího okolí a do vlastního srdce. Své
jméno mění tento bůh podle doby,
ale vždy je nejmodernější. Kdo spo-
čítá zmarněné životy těch, jejichž
bohem byla vlastní vůle? Prosí-li člo-
věk Boha: „Buď vůle tvá," je to proti
lidské přirozenosti. Je to důsledek
toho, že se Bůh dal člověku poznat
jako Pán, Stvořitel a vítěz nad bohy,
aby se člověk odvážil jim vzdorovat.
Toto poznání vstupuje do lidského
života ve chvíli, kdy je člověk scho-
pen slyšet a rozumět Božímu oslove-
ní. Bůh ho nenechává, aby žil sám se
sebou (se svým bohem), ale posílá 
k němu lidi, kteří mu řeknou o
Hospodinu Bohu a jak se tento Bůh

liší od jeho boha. To mluvíme o círk-
vi, kterou Bůh stvořil, aby přenesla
jeho slovo přes věky a my mohli
uslyšet suverénní nárok Boha a dát
mu za pravdu: „Já jsem Hospodin a
jiného už není. Bůh spravedlivý a
spasitel není mimo mne. Kromě
mne nic není." (Iz 45, 6, 21) Rozuměj-
me: Mimo Boha není nic, co by mělo
autoritu a cenu, co by nám pomohlo
a v co bychom mohli doufat v živo-
tě i smrti – toto nic jsou bohové, ale
mohou nás zničit.
Neostýcháme se jmenovat vedle
Boha bohy! Jakým právem? Nejmi-
lejší, uznejte, že se všichni stále
pokoušíme vnutit Bohu za společní-
ka a přítele i svého boha, sami sebe.
Kdy si už dáme říct, že spravedlnost
nemá nic společného s nespravedl-
ností, světlo s temnotou a Kristus 
s Beliálem? (2K 6, 14.15)

Josef Veselý

O velikonoční neděli zemřeli v tureckém městě Malatija tři křesťané.
Zemřeli mučednickou smrtí. Tři hodiny je brutálně mučili a nakonec
zavraždili členové „tarikat", skupiny „věrných muslimů". Dva z mučed-
níků byli Turci, kteří konvertovali od islámu, třetí byl původem Němec.
Popisovat brutalitu mučení by bylo pro čtenáře ET velmi silná káva.
Oběti byly nakonec pohřbeny na již téměř sto let nepoužívaném armén-
ském hřbitově, neboť muslimové odmítali jejich mrtvá těla přijmout na
běžném hřbitově.
O čtyři týdny později se v Ankaře konala největší demonstrace v dějinách
Turecka, a byla to demonstrace za zachování sekulárního státu.
Skutečný následovník Kristův raději mečem sejde, než aby se pokoušel
víru šířit násilím. Tři turečtí mučedníci – podobně jako bezpočtu dalších
mučedníků všech dob – zemřeli, ač chtěli žít. Nepožadovali ničí smrt – a
měli sami pro co žít. Právě proto ale měli i pro co umírat.
Muslimové často kritizují Západní civilizaci za to, co se na ní nelíbí i sku-
tečnému Bohu. Člověk k nim může i pocítit jisté sympatie, když si uvě-
domí, že v Holandsku nesmějí muslimky chodit zcela zahalené ve svých
burkách, zatímco naprostá nahota pohoršlivá není. Evropan se pohoršuje
nad islámskými teroristy, kteří zabíjejí i malé děti, a muslim jim odpoví:
„Vy zabíjíte i nenarozené děti a zákon vám to dovoluje."
Nad mnohým, co muslimy pohoršuje, Hospodin pláče. V čem se tedy liší-
me? Jako křesťané nejsme povoláni zjednávat pořádek násilím. Bůh udě-
lal grandiózní pokus nikoli hříšníky potrestat, ale zachránit je. Ano, jed-
nou přijde soud. A Ježíš mluví jasně: „Nebudete-li činit pokání … všich-
ni podobně zahynete." 
Leč ten soud nesvěřil nám, lidem. Dal nám autoritu odpouštět, nikoli
autoritu odsuzovat. Vdova po onom německém křesťanovi, umučeném v
Malatiji, vyslovila v turecké televizi odpuštění vrahům svého manžela a
otce jejich tří dětí. Dosvědčení Krista bylo korunováno.
Těžko říci, kolik lidí se rozhodlo účastnit se demonstrace za zachování se-
kulárního státu, protože slyšeli tuto ženu. V každém případě udělali dob-
ře. Víra a světská moc, to byla vždycky dosti nebezpečná směs.

Dan Drápal
* * *

Praha, 1. května 2007 (cb). PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV V TURECKU. 
Předseda Rady CB napsal ministru zahraničních věcí.
Vážený pan Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí České republiky
Vážený pane ministře, obracím se na Vás s prosbou o intervenci v rámci kompeten-
cí Vašeho ministerstva. Velmi nás trápí současná situace v oblasti lidských práv a
náboženské svobody v Turecku. V nedávných dnech tam byli zavražděni další křes-
ťané. Podle zpráv, které máme k dispozici, se tak stalo krutým způsobem (dlouhodo-
bé mučení) v turecké provincii Malatya. 

Kam kráčíš, Turecko?

Jsou bohové?
ZAOSTŘENO DNES DO DÁLKY

Z oslav 550 let Jednoty bratrské ve Starém sboru v Mladé Boleslavi

"Švédové nám ukradli Ďáblovu bibli." Tato věta zazněla ve středu 18. dubna
hned několikrát v hlavních večerních zprávách na ČT 1. Nešlo o akci švéd-
ského zločineckého podsvětí. (I když ďábel a podsvětí k sobě určitě tíhnou.)
Kniha se stala válečnou kořistí švédských vojsk za třicetileté války. V roce
1648 byla odvezena ze země a od té doby je majetkem švédského státu.
Média se o ni začala zajímat proto, že se švédská Královská knihovna roz-
hodla zapůjčit tento vzácný středověký rukopis do České republiky.
Název "Ďáblova bible" se odvozuje z legendy, podle níž při sepisování této
75 kilogramů vážící knihy pomáhal mnichovi z Podlažického benediktin-
ského kláštera ďábel. Teologicky to příliš nesedí. Ďábel určitě není tak při-
troublý, aby opisoval Bibli, i kdyby za to nakrásně získal dušičku jednoho
padlého mnicha. (Pokud by mnich Bibli v termínu neopsal, měl být svými
bratry zaživa zazděn.) Hrátky s čertem mne však nepohoršují. Legendy mají
dráždit lidskou fantazii a to se zde děje.
Za nepřípustnou ovšem pokládám formulaci veřejnoprávního média týka-
jící se způsobu, jímž Švédsko tuto knihu nabylo. Výrok "Švédové nám ukra-
dli" na mne působí stejně provokativně jako Topolánkův zdvižený pro-

Když dva dělají totéž

Dokončení na str. 2
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JUBILEUM 550 LET OD VZNIKU JEDNOTY BRATRSKÉ – UNITAS FRATRUM
bylo připomenuto slavnostním dnem, který organizačně připravoval
Ochranovský seniorát při ČCE a Evropská kontinentální provincie
Jednoty bratrské. V sobotu 28. 4. se do Mladé Boleslavi sjelo asi 450
účastníků, z Čech, ale hlavně z Německa a Holandska, pro které byl při-
praven pestrý program: slavnostní shromáždění s připomenutím, co
dávné bratry vedlo k oddělení od stávajících církevních útvarů; pro-
hlídka ukázek z nálezu archivu biskupa M. Konečného; odpolední shro-
máždění s večeří Páně a podvečerní akce na 3 místech – převážně s kon-
certy pěveckých sborů a hudebních skupin.
Rádi bychom, alespoň ve zkratce, v létě uveřejnili podstatné výtahy z
hlavních proslovených příspěvků.

red-bok

METODISTÉ V BRITÁNII ODRAZUJÍ VOLIČE OD PODPORY EXTREMISTŮ
(Londýn, 13. 4. 2007 - ENI) Metodistická církev ve Velké Británii vyzva-
la voliče, aby v nadcházejících volbách 3. května nehlasovali pro extré-
mistické kandidáty. Církev zároveň vydala materiál, ve kterém pomáhá
svým členům vyrovnávat se s extremistickými projevy v politice. Jed-
ním z doporučení je i to, aby církev nepropůjčovala své prostory na
politická setkání kandidátů Britské národní strany s veřejností. Tato
strana totiž otevřeně vystupuje proti migrantům a svými veřejnými pro-
hlášeními podněcuje nenávist proti cizincům. Podle představitelů círk-
ve proto nese všecky základní rysy extremistické politické strany. 

ARMÉNSKÁ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V TURECKU ZÁPASÍ O KŘÍŽ NA KOSTELE
(Varšava, 13. 4. 2007 – ENI) Představitelé Arménské apoštolské církve
požádali turecké úřady, aby mohli do svého nově zrestaurovaného kos-
tela na území Turecka nainstalovat kříž a konat v něm bohoslužby.
Kostel, který obnovili, byl zničen v roce 1915, kdy v Turecku proběhly
etnické čistky proti Arménům a většina z nich byla pozabíjena. „Kříž,
který na budovu chceme umístit, tam vždy byl a zřetelně je vidět na sta-
rých dobových fotografiích," řekl patriarcha církve Mesorb II. Mutafyan
v dopise tureckému ministrovi kultury a turistiky. „Proto žádám o sou-
hlas s umístěním kovového kříže, který je zaplacen ze sbírek místních
věrících a bude na svém původním místě, abychom mohli v budově
sloužit liturgii," píše se dále v patriarchově dopise. 

KARDINÁL V HONG KONGU VYDĚLÁVÁ ZPĚVEM NA CHARITU
(Hong Kong, 12. 4. 2007 - ENI) Čínský kardinál v Hong Kongu propa-
guje gregoriánský liturgický zpěv na vlnách komerčního rádia. Zároveň
tuto kampaň využívá na sbírání finančních prostředků pro dobročinné
aktivity řádu sester Matky Terezy. Lidé mohou práci církve pro ty nej-
chudší podpořit prostřednictvím zaslání SMS zprávy. Kardinála
Josepha Zena pozvali do komerční rozhlasové show, v které se hosté
mohou s posluchači podělit o své oblíbené písně tím, že je sami v rádiu
zazpívají. Kardinál využil příležitost k představení gregoriánského cho-
rálu pro posluchače, kteří většinou vůbec nejsou křesťany. Jeho krok
však zaznamenal úspěch a posluchači štědře podpořili sociální práci
řádu. 

SVĚTOVÁ RADA CÍRKVÍ BOJUJE PROTI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM
(Ženeva, 10. 4. 2007 – ENI) Světová rada církví v Ženevě byla hlavním
organizátorem setkání, které se konalo ve dnech 12. – 15. dubna v
Londýně. Jeho cílem bylo prozkoumat potenciál církevních organizací v
oblasti boje proti klimatickým změnám. Občanská sdružení v Británii
připravují širokou kampaň namířenou na ochranu životního prostředí a
na boj proti klimatickým změnám. Do celého procesu chtějí co nejvíce
zapojit i církve. 

Úvod k rozhovoru o náboženstvích Z církví u nás i ve světě
Když člověk začne přemýšlet o sobě
a o svém údělu, vyvstane mu poslé-
ze základní otázka: Proč musím,
mám-li se podílet na životě, trpět a
umírat? Proč je vše živé podrobeno
utrpení a smrti? Proč nikdo nemůže
zůstat mimo, tedy v pozici diváka?
Proč jsem byl vržen do bytí (či do
jestvování)?
Otázku utrpení a smrti se pokoušejí
(roz)řešit všecky náboženské proudy
i filosofické systémy. Explicitně nebo
implicitně. Každý ovšem poněkud
jinak: Buddhista vyprázdněním své-
ho já, taoista splynutím s nadosob-
ním děním, taem, džinista rozpuště-
ním já v bezbřehém soucitu. Muslim,
aby unikl sám sobě, se odevzdává
Alláhovi až do sebezničení. Žid se
vyrovnává s Hospodinem pomocí
Zákona. Exi-stencialistický filosof
zakládá svůj život na vědomí svého
vlastního troskotání, na „pevné
skále" zoufalství. Ateistický „přírod-
ní filosof" si zakazuje otázku po
smyslu, aby se mohl tím snáze vrátit
do animality a odložit své lidství. 
Křesťanské poselství, jak mu rozu-
mím, je nejradikálnější: Na otázku:
„Proč já jsem já?", otázku v podstatě
ďábelskou k zešílení, odpovídá: Pro-
to, že Bůh v Kristu chce vnímat svět
skrze člověka a sám nést jeho bídu na
lidském těle. Kristus je Bůh ponoře-
ný do lidství a tím do utrpení a smrti.
Tak nám Bůh na otázku po smyslu
neodpovídá definicí, ale inkarnací.
Nekonečný se stal „časným", Svatý
„bědným" v Ježíši Nazaretském.
Člověk se ptá: Proč mne Bůh nechá-

vá (nebo proč mi dává) trpět a umí-
rat? A Bůh říká Kristem: Nesu sám,
vnímám a prožívám utrpení všeho
svého stvoření, celého vesmíru.
Když ty, člověče, trpíš, když se do-
stáváš do krize, to stojíš pod Božím
soudem. A máš dvě cesty: Buď chceš
být sám svůj a utrpení a svou smrtel-
nost odmítáš. Pak tě ale utrpení a
smrt drtí. Nebo se začneš odevzdá-
vat a všecko to přijímat. A pak tě to
proměňuje. Jak? Sbližuje tě to s
Kristem. Apoštol Pavel říká: Stáváš
se Kris-tovým údem. A to proto, že
přijímat utrpení a smrt je možné jen
v lásce a víře. Křesťanská tradice říká:
V Duchu svatém.
Kde se utrpení bere? Bůh, kterému
vděčíme za to, že jsme, trpí tím, jak
jsme. Kdokoli nežije láskou, rozmno-
žuje utrpení. Cizí i své. A Bůh do
něho vstupuje a nese je s námi. Jenže
mnozí pro to prostě nemají oči. – Aco
smrt?
Křesťan ví a nezapomíná, že jsme
všichni časní. Nezlehčuje smrt, v níž
se setkáváme s Božím soudem. Ale
narozdíl od ostatních ve víře ví, že
neodchází do nicoty, ale k Bohu. Aže
Boží milost v Kristově oběti už pře-
mohla všechen hřích a odcizení, tak-
že se na konci svého života vracíme
k Bohu – domů.
Tato víra byla v minulosti opisována
a vyjadřována různými obrazy, které
jsou dnešnímu člověku vzdálené.
Takže asi nejvýstižnější je tu připo-
menout si slova Pána Ježíše z J 14,1-
3: Nermutiž se srdce vaše. Věříte v
Boha, i ve mne věřte. V domě Otce

mého příbytkové mnozí jsou. Jdu,
abych vám připravil místo (podle
Kralické).
Jsou křesťané, kteří radostně vyzná-
vají, jak už se těší k Pánu. To je vzác-
ný dar. Ale nesuďme příliš rychle ty,
kteří – když se vážně vyrovnávají se
svou smrtelností a vnitřně jakoby
předem vstupují do své poslední ho-
diny, jsou na čas sevřeni „úzkostmi
hrobu", jak o nich mluví žalmista
(110,3).
Vzpomeňme na Ježíše v Getsemane.
Písmo říká: Nechtějme sami překo-
nat smrt, ale připomínejme si, že ani
v umírání a smrti nebudeme osamo-
ceni, ale Pán Ježíš tím vším půjde s
námi. A tak svým vítězstvím všecku
naši bídu promění v radost.
Takže důležitější než zkoumat nebo
si představovat, „jaké to tam bude",
je ujištění evangelia, že náš Imma-
nuel – „s námi Bůh!“ - (Mt 1,23) je i
bude s námi v životě i smrti. (Ř
8,38n) Však když se jako Vzkříšený
zjevuje svým učedníkům, říká jim
především „Nebojte se" (Mt 28,10) A
to je slovo pro nás. – 
Budeš-li, Pane, skrze bolest při-
cházet,
veď nás svým Duchem, abychom
Tě v ní vítali.
Budeš-li skrze mdlobu přicházet,
veď nás svým Duchem, abychom
Tě v ní vítali.
Budeš-li skrze smrt přicházet,
veď nás svým Duchem, abychom
Tě v ní vítali.

Jan Heller

„Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále
vodí jako zajatce v triumfálním průvodu
Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého
poznání." 2K 2,14 
Apoštol Pavel použil v tomto vzkazu
do korintského sboru dvou působi-
vých metafor pro vztah kristovců ke
vzkříšenému Ježíši jako vítěznému
Pánu: jednak ve smyslu podílu na
Kristovu vítězném triumfu a dále pro
šíření jeho hlubšího poznání jako
blahé vůně. Naše starší generace čte-
nářů Písma uvyklá na kralické znění
může být při onom prvním příměru
překvapena zcela novým pojetím v
ekumenickém překladu, který pojí-
má Pavla a jeho spolupracovníky
jako „zajatce vedené v Kristově triumfál-
ním průvodu". Kralický překlad zní
totiž zcela jednoznačně ve smyslu
velké radosti z vítězství: „Bohu pak
chvála, kterýž vždycky dává nám vítěz-
ství v Kristu." Nabízí se tedy otázka,
proč se oba překlady ve svém pojetí
tak výrazně odlišují. 
Naše ekumenické překladatele moh-
la inspirovat k pojetí „zajatců v tri-
umfálním průvodu" druhá možnost
překladu původního řeckého slovesa
(thriambeuein), jakožto obdoby latin-
ského „triumfare". Jeho základní vý-
znam je „triumfovat" ve smyslu vítě-
zit, dále však také „vést někoho v tri-
umfálním průvodu". Odtud je po-
chopitelná i navazující představa tri-
umfálních průvodů římských voje-
vůdců a císařů, v nichž si jako vítězo-
vé vodili v poutech zajaté nepřátele. –
Je však otázkou, jaké své zařazení v
onom vítězném průvodu měl asi
Pavel na mysli. Měl opravdu před-
stavu zajatců v řadách poražených
nepřátel? – Připusťme však, že i před-
stava Kristových zajatců, jakožto pře-
možených jeho láskou a duchovní
mocí, má také určitou vyznavačskou

hodnotu. A nejeden kazatel by ji asi
uměl až dramaticky rozvádět, - a to
třeba i s odkazem na samého Pavla
při jeho obrácení na víru, kdy ho
posléze „museli vzít za ruce a vést do
Damašku" jakoby spoutaného. (Sk
9,8) Ale pozor, tato představa „zajetí
Kristem" se týká spíše osobního vzta-
hu víry a individuální zbožnosti, jak
o tom i zpíváme v oblíbené písni
„Mne zajmi, Pane můj, pak volný ihned
jsem…" (EZ 383) Zde však mluví
Pavel o způsobu kristovského svě-
dectví. A naopak, pokud jde o věcný
smysl této metafory, je nutno připo-
menout, že při oněch dávných trium-
fech byli vedeni jako zajatci právě
přemožení a zdeptaní nepřátelé, z
nichž ti významnější byli vzápětí
popraveni a ostatní se stali otroky!
(Kupodivu, představa věřících jako
Kristových zajatců, - ani sám pojem
zajatec - se v Pavlových listech vůbec
nevyskytuje.) Pokud tedy chceme
porozumět zaměření této metafory,
musíme pečlivě přihlédnout i ke kon-
textovým a dalším souvislostem. 
Především nelze pominout danou
situaci. Pavel právě vyjádřil svou
radost, že i „v Troadě (kde svědčil o
vzkříšeném Kristu) našel otevřené
dveře pro dílo Páně", a že může po-
kračovat v misijní cestě až do
Makedonie (2,12-13). Je nesen jistotou
víry ve vítěznou moc Kristova evan-
gelia, a za to i Bohu děkuje. A jestliže
hned neváhá spojit tuto svou radost a
dík s obrazem Kristova triumfálního
průvodu, pak se musí spíš vidět na
straně Krista-Vítěze než mezi zajatci
vedenými v poutech mezi poražený-
mi. To nám pak dosvědčuje i Pavlovo
další použití téhož slovesa „triumfo-
vat", a to v listě Koloským 2,15 , o
Kristovu vítězství nad temnými moc-
nostmi zla. Zde to Kraličtí přeložili

doslovně: „triumf slavil nad nimi"; v
ČEP tentokrát čteme „slavil nad nimi
vítězství." – Tyto uvedené okolnosti
nám tedy upřednostňují pojetí, že
Pavel – a spolu s ním i všichni kris-
tovci - mají v této metafoře své před-
pokládané místo na straně triumfují-
cího Pána, který si je vodí jako své
věrné vyznavače. Tomuto pojetí
původního textu je nejblíže adekvát-
ní překlad F. Žilky: „Bohu budiž dík,
jenž nám všudy dává triumfovati v
Kristu." Jde o radost Kristových
svědků z požehnaného svědectví. 
Metafora vůně, jíž hned apoštol
navazuje na zrakovou metaforu tri-
umfu, už nepotřebuje bližší exegetic-
ké ohledávání. Vůně je významný
biblický pojem, především v souvis-
losti se symbolikou starozákonních
obětí, které měly být „vůní Bohu
libou". (Gn 8,21; Ex 20,18n; Lv 3,15). V
tomto smyslu zde mohli navázat i
kraličtí vykladači svou výstižnou
poznámkou, že Bůh v Kristu „vůni
známosti své zjevuje", a to „skrze evan-
gelium svaté, od věků v tajemství skryté,
skrze něž vyvolení k oběti libě vonící
bývají k Pánu přivozováni" (Ř 15,16). –
Kdybychom snad chtěli i zde navázat
na předchozí obraz triumfálního prů-
vodu, je mož-no připomenout, že v
něm měli čestné zařazení i kněží s
kadidelnicemi, šířící vůni kadidla na
znamení díků za vítězství. Ovšem, na
straně vítěze! Tomu by odpovídala i
další kralická poznámka o Pavlově
triumfálním pojetí svědecké služby:
„Jsme Kristova vůně, - jako ti, kteří
Kristovu oběť u vůni sladkosti obětova-
nou (Ef 5,2) všemu světu v známost uvo-
díme." - Vonět vůní Kristova evange-
lia je až dodnes posláním i výsadou
všech věrných Kristových svědků. 

Jiří Otter

středníček. Válečná kořist jistě nemá takový morální kredit jako hodnoty
získané prací (i když žoldáci ve vojskách obou znepřátelených táborů vlast-
ně regulérně pracovali), nelze ji však dost dobře označit za krádež. Kdyby
to možné bylo, dávno by už švédský stát čelil ve Štrasburku žalobě.
V průběhu třicetileté války došlo k nespočtu nedobrovolných majetkových
přesunů. Konfiskoval se majetek evangelické šlechty, měšťanstva, odebíraly
se kostely. Je nepředstavitelné, že by o tom nějaké veřejnoprávní médium
referovalo způsobem: "Katolíci ukradli evangelíkům kostely." Když dva
dělají totéž, nemusí to být zkrátka totéž. Cítí-li žurnalista, že by mohl za svůj
výrok dostat přes prsty, drží se na uzdě. Cítí-li naopak pro svůj projev ideo-
logickou podporu, rád si kopne.

Emanuel Vejnar

Triumf a vůně Kristových svědků

Když dva dělají totéž
Dokončení ze str. 1

ČILE Z BIBLE

S mnoha křesťany si klademe otázku, jak je možné, že Evropská unie vede přístupo-
vé rozhovory se zemí, která tak silně porušuje lidská práva, nechrání menšiny a neve-
de dost rozhodný boj ve věci náboženské svobody. To, že mnohé islámské země pro-
následují a zabíjejí křesťany je na denním pořádku. To, že se tak děje v zemi, která by
ráda vstoupila do EU, považujeme za skandální. Velmi Vás prosíme o rozvinutí pří-
slušných iniciativ Ministerstva zahraničních věcí a vyvíjení politického tlaku na
zemi, která není schopna garantovat náboženské svobody a pokrytecky se tváří jako
země demokratická. S poděkováním za Vaši reakci a přáním Božího požehnání pro
Vaši práci

ThDr. Pavel Černý, Th.D. předseda Rady Církve bratrské a předseda
Ekumenické rady církví v ČR. V Praze 1.5.2007 (zkráceno)

Kam kráčíš Turecko?
Dokončení ze str. 1



V posledním čísle Kostnických jis-
ker mě opět zaujal příspěvek Dana
Drápala „Ještě jednou reforma".
Tento příspěvek překrucuje pravdu.
Levice nehraje na strunu závisti a
neustále neupozorňuje, že reforma
přinese nejvíce bohatým. Levice
upozorňuje na to, že reforma přine-
se zisk jenom bohatým a že ostatní
na ní prodělají. To není závist, to je
konstatování skutečnosti. V novi-
nách místopředseda sněmovny za
KDU-ČSL Jan Kasal výslovně uve-
dl: „Všichni si utáhnou opasky, ako-
rát my vysokopříjmová skupina –
poslanci, senátoři, vysocí státní
úředníci, my si pomůžeme a hod-
ně.“ Jan Kasal, který patrně není le-
vičák, pak uvádí, že on sám vydělá
na daních pět až sedm tisíc měsíčně,
což ovšem neplatí o ostatních, a tak

mu reforma „nepřijde společensky
přitažlivá a pro řadu lidí přijatelná".
Nechtěl říci, jak bude o reformě hla-
sovat.
Milion důchodců na snížení daní
neušetří ani korunu. Rodiny s dětmi
s nižšími příjmy si nepomohou s
odpisy na děti, protože nebudou
mít z čeho odepisovat. Všichni do-
platí na zvýšení DPH zvýšením cen
potravin, léků, tepla atd. Všichni,
zejména starší lidé, doplatí na změ-
ny ve zdravotnictví. 
Takže reforma nemá v úmyslu při-
mět všechny občany, aby se omezili
pro dobro budoucích generací. Ona
chce, aby se střední a nižší vrstvy
obyvatelstva omezily, aby bohatí
mohli mít větší zisky. Tak je to.

Zdeněk Janda

3ET-KJ

* Od 2. čtvrtletí tohoto roku působíš
„naplno" jako vedoucí redaktor Evan-
gelického týdeníku – Kostnických jisker.
Jaké jsi s ním měl dosud kontakty a jak
by ses představil osobně i teologicky?
Pocházím z jižní Moravy, z Brna. Vy-
růstal jsem v rodině s dlouholetou
baptistickou tradicí. Rodiče i praro-
diče patřili do tamního baptistické-
ho sboru, kde jsem byl pokřtěn v
osmdesátých letech také já. Zde jsem
se nejprve zapojoval do práce v
rámci místního sdružení mládeže a
po skončení středoškolských studií
se přihlásil na Komenského evange-
lickou bohosloveckou fakultu, dneš-
ní ETF UK. O zisku jisté teologické
vyhraněnosti lze hovořit až na této
škole, kde mne výrazně ovlivnili
především bratři profesoři Jan Hel-
ler a Petr Pokorný. Po skončení stu-
dia jsem necelý rok působil jako
druhý kazatel brněnského sboru,
následovalo studium baptistických
zásad ve skotském Glasgow a od
roku 1993 jsem nastoupil jako kaza-
tel v Praze ve sboru na Topolce. Od
poloviny devadesátých let jsem
zastupoval baptisty ve Vydavatelské
radě ET-KJ a účastnil se také práce
redakční rady. V současnosti pracuji
na Magistrátu hlavního města Pra-
hy, kde spravuji agendu církví a
náboženských společností.
Jsem ženatý, manželka Pavla pečuje
o děti v mezinárodní školce, šestiletá
dcera Anežka chodí do první třídy.

* Jaká je tvá představa o tom, co tě v
práci pro týdeník čeká?
Představa a skutečnost se od sebe
mnohdy diametrálně liší. Za těch
pár měsíců, co jsem mohl zblízka
nahlédnout pod pokličku práce v
Týdeníku, jsem si sotva stačil uvědo-
mit, co všechno činnost redaktora
obnáší a kolik zabere času. Teprve v
praxi na vlastní kůži poznávám, jak
pečlivě se musí dodržovat všechny
termíny, dohlížet na to, zda všechny
slibované materiály jsou na cestě,
nebo jak důležitá je komunikace se
všemi, kdo do novin píší. Práce je
skutečně dost, ale já pevně věřím, že
s pomocí spolupracovníků kmeno-
vých i těch externích se nám podaří
Evangelický týdeník vnést do ještě
širšího povědomí nejen křesťanské

veřejnosti. Velice bychom v této sou-
vislosti uvítali každého, kdo by byl
ochoten pomáhat v redakci např. při
přepisování článků, práci s počíta-
čem, ale i v další činnosti.

* Doufáme, že přicházíš i s novými
nápady a že si Jiskry zachovají to dobré
ze své dlouholeté tradice a ještě k tomu
přidají něco, co jim schází…Co oceňuješ
a chceš zachovat a v čem bys chtěl měnit
současnou podobu?
Pamatuji si dobře, jak jsem si z novin
vystřihoval a posléze archivoval
především výborné biblické studie
nebo hledal kvalitní články bratra
Josefa Veselého. To dodnes považuji
za silnou stránku Týdeníku. Mnoh-
dy mne však již na první pohled
odrazovala neúměrná délka někte-
rých příspěvků i jejich malá aktuál-
nost. To bych rád změnil. Mým vel-
kým přáním je, aby se Týdeníku
dařilo stávat se skutečným týdení-
kem. Líbil by se mi takový protes-
tantský „Respekt". Otiskovat názory
širšího církevního spektra, být otev-
řenou, ekumenickou platformou,
kde platí úcta a respekt i k jinému
pohledu, než je můj vlastní. Tím
společným základem, který by nás
měl při vší naší jinakosti spojovat a
učit se vzájemně se snášet, je Kris-
tovo evangelium. V redakci hovoří-
me v poslední době často o tom, jak
potřebné je přinášet více komentářů,
analýz, aktuálních informací a po-
střehů z dění i mimo církevní pro-
středí. Reagovat na to, co se kolem
nás děje a jak se nás to týká. Rádi
bychom také častěji otiskovali recen-
ze např. z oblasti kultury. Do bu-
doucna plánujeme jisté změny i co

se týká vzhledu Evangelického tý-
deníku. 

* Práce redaktora jistě není a ani nemá
být zápasem osamělého muže. Máš již
představu, s kým chceš spolupracovat, o
koho se opírat, případně kde „lovit" nové
autory?
Opravdové noviny dělají vždycky ti,
kdo do nich píší. Jsem proto vděčný
za stálé autory, kteří nepřestávají do
Týdeníku přispívat svými články.
Jako velký úkol před sebou však
vidím najít způsob, jak oslovit i
autory nové. Věřím, že takoví exis-
tují nejenom v rámci evangelické
církve. Jde o to, abychom s nimi
uměli navázat kontakt, probudili v
nich zájem o naše noviny, dokázali je
pro naši věc získat. To se může
podařit, pokud sami budeme dosta-
tečně otevření a přesvědčiví. Musí-
me se naučit také lepší propagaci
Týdeníku. Je to běh na dlouhou trať,
ale Kostry mají, zdá se, dobrou
výdrž.

* Jakou vidíš perspektivu pro Evangelic-
ký týdeník na „trhu" nejrůznějších tis-
kovin a informačních kanálů, které nás
až zahlcují ?
Evangelický týdeník vnímám jako
nezastupitelný zdroj informací o
domácích protestantských církvích.
Jeho potřebnost se podstatně zvý-
razní, podaří-li se zvýšit jeho aktuál-
nost a podíl zpravodajství. Lidé na
sborech si jistě rádi a s chutí ještě
přečtou tištěné noviny, které jim při-
nesou mj. autory, jež namnoze osob-
ně znají, a z nichž se budou moci
dozvědět něco o tom, jak dnes žijí
příbuzné církve. Velká role Týdení-
ku podle mne spočívá v odstraňová-
ní izolovanosti mezi jednotlivými
církvemi. 

* Jako zástupce Bratrské jednoty baptis-
tů v někdejší vydavatelské radě Kostnic-
kých jisker víš, jak vítaná byla finanční
pomoc od jednotlivých církví. Ta ustala –
ale máš naději, že se i peněžní podpora v
nějaké formě zase objeví ? Na čem to
bude záležet?
Na to se mi těžko odpovídá. Nevím,
zda můžeme v budoucnu očekávat
nějakou výraznou finanční pomoc
ze strany církví. Bude jistě záležet
hodně na tom, jak zajímavé služby
budeme nabízet. Osobně to spíše
vidím tak, že se budeme muset nau-
čit postarat se sami. Jakoukoliv spo-
lupráci ze strany církví v této oblasti
však vítám.

* Představ nám, jak by měl – podle tvého
názoru – za pár měsíců či let vypadat
náš Týdeník, aby se blížil tvým předsta-
vám?
Na tuto otázku jsem již před chvílí
částečně odpověděl. Rád bych náš
Týdeník v blízké budoucnosti viděl
ve společnosti takových církevních
periodik, které přinášejí svým čtená-
řům výrazné názory, které pomáhají
orientovat se v dnešní spletité spo-
lečnosti plné nejrůznějších změn. Na
jehož stránkách nebude scházet tole-
rance, ale ani odvaha formulovat
postoje proti nezdravým jevům ve
společnosti. Rád bych se dočkal vět-
šího počtu nových autorů i zvyšují-
cího se zájmu čtenářů. 

* Děkujeme za odpovědi a přejeme ti, aby
se tvá dobrá očekávání plnila a abys
mohl prožívat radost z úspěšné tvorby –
no a tím i nám přeji pravidelné dobré
čtení… Bohumil Kejř

Redaktor u výslechu

První dopis mamince
Jaroslav Seifert

Už vím, dám dopis na zrcadlo, 
či do košíčku na šití, 

však žel dosud mě nenapadlo, 
co psát, jak dopis začíti. 

Maminko moje milovaná,
a v zubech konec násadky,

přemýšlím; stránka nenapsaná
čeká a čeká na řádky.

Přeji Ti v den Tvého svátku
- ve slově Tvého velké T -

no vida, už mám druhou řádku
a pokračuji ve větě:

štěstí - po t se píše ě - 
a zdraví - a pak selhává
už nadobro má fantazie,
tak přízemní a kulhavá.

A trhám papír, muchlaje ho
- maminka stojí nad válem
a chystá něco voňavého - 

a v odhodlání zoufalém
přibíhám k ní, tiskne mě k sobě,

očima, mlčky, ptá se mě.

Pak zamoučené ruce obě
zvedly mě rychle ze země.

OhlasyDOKONALÝ FARÁŘ
Dokonalý farář káže přesně osmnáct minut. Zavrhuje hřích rozhodně, ale všeobec-
ně, nikoho se necitlivě nedotýká. Hovoří jasným, zřetelným hlasem, aby mu dobře
rozuměli i nedoslýchaví v poslední lavici. Mluví dost přístupně pro děti a dost pou-
tavě i pro lidi s vysokoškolským vzděláním. Kázání nečte, ačkoliv je má doslova
napsané, nikdy se neopakuje, je vždy pečlivě připraven.
Dokonalý farář pracuje od sedmé ráno do půlnoci, vzorně se stará o rodinu, pomá-
há své zaměstnané ženě a dobře vychovává své děti. Je vždy vkusně oblečen, ale
neštítí se ani špinavé práce. Podle potřeby koná i práce kostelnické bez reptání.
Vůbec je velkorysý a nevyzvedává, co všechno je náplní jeho práce. Je mu dvaa-
třicet let, ale životních zkušeností má jako zralý padesátník.
Dokonalý farář to umí s mladými lidmi, věnuje se dětem – jednotlivým v diaspoře
– ale nejvíce času věnuje starým lidem. Má smysl pro humor, ale každého bere
vážně. Vždy se usmívá – je přece kazatelem radostného poselství. Koná týdně
minimálně patnáct návštěv a je stále dosažitelný v kanceláři, kde ho může najít
každý, kdo ho potřebuje...
Dokonalý farář nepracuje v našem, ale v sousedním sboru.
- - -
Ale všechna obdarování, jež Duch svatý slíbil dát všem věřícím pro budování sboru,
odpočívají v mrazicím boxu, a proto sbor, kde by to vše bylo obstaráno – nenajde-
te – právě tak jako model takového faráře. Ostatně, kde v tom všem zůstal čas na
modlitbu? Odpovědí na modlitby – a nejen kazatelů – budou i spolupracovníci. Ti
pod vedením Ducha svatého mohou obstarat, na co by žádný kazatel nestačil.

M. Heryán (zkráceno)
Kostnické jiskry 1982, č. 3, str. 3

Jiskry tiskly
před 25 lety

Rozhovor s br. Ladislavem Mečkovským
Ještě k Svátku matek

„Unavená máti“ - kresba desetileté
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Braník, Modřanská 118: 9.30 (1. n. rodinná, 3. n.
VP) L. Rejchrt - Dejvice, Z. Wintra 15: 9.30 Hu-
dec - Horní Počernice, Třebešovská 2101: 9 -
Jarov, U kněžské louky 9: 9.30 Plzáková -
Kliment, Klimentská 1: 9.30 Halamová - Ko-
bylisy, U školské zahrady 1: 9.30 Erdinger nebo
M. Rejchrt (každou 1. neděli v měsíci ekumenic-
ké česko-korejské bohoslužby + VP; 2. až 5. ne
11.30 korejské bohoslužby, kaz. Lee) - Libeň, U
pošty 6: 9.30 Mazur - Martin ve zdi: 19.30 -
Modřany, Písková 6: 9.30 Šorm - Nusle, Žatec-
kých 11: 9.30 Škeříková - Radotín, Na betonce:
9.30 - Salvátor, Salvátorská 1: 9.30 - Smíchov, Na
Doubkové 8: 9.30 Mareš VP - Spořilov,
Donovalská 1862: 9.30 Bísek - Strašnice, Kralická
4: 9 Klinecký - Střešovice, n. Před bateriemi 22:
9.30 Pavel Pokorný - Uhříněves, Husovo n. 378:
9 - Vinohrady, Korunní 60: 9.30 M. T. Zikmund -
Vršovice, Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I,
Prokopova 4: 9.30 Lange - Žižkov II, Čajkovské-
ho 10: 9.30 Strádal
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V. V ČR
Nové Město, V Jirchářích: 9.30 Tillinger -  11.00  
v anglickém jazyku: Krikava; večerní bohosluž-
by: středa 18.00 
SLEZSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V.
Nové Město, U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
(každou druhou neděli v měsíci bohoslužba 
v polském jazyce): Kozusznik
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml., 18
bohoslužby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14:
10 J. Gondáš 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Michle, kaple Domova Sue Ryder, bývalý mi-
chelský mlýn, Michelská 1: 9.30 
CÍRKEV BRATRSKÁ
Nové Město, Soukenická 15: 10 P. Grulich - Žiž-
kov, Koněvova 24: 9.45 Kaleta - Vinohrady, Řím-
ská 43: 9.30 Mošner - Smíchov, Vrázova 4: 9.30 B.
Matulik - Mezinárodní sbor, Peroutkova 57:
10.30 John Waldrop - Horní Počernice, Ve žlíbku
168: 9 a 19 Kloubek - Dejvice, Hotel Krystal, J.
Martího 2: 10 Heczko - Praha 4 - Jižní Město,
Dubnová 806: 17 Filip - Praha 4 - Šeberov, V La-
dech 10.00 D. Javornický - Praha 9 - Černý Most,
Stoliňská 2417/41b, - 17.30 hod. T. Grulich -
Zbraslav, Praha 5, Zákl. škola Nad Parkem: 9.30
Hart - Praha 13 - Stodůlky, Gymnázium J. Hey-
rovského, Mezi Školami 29: 10.00 M. Šrámek
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Nové Město, Ječná 19:  9:30 Procházková, VP-
Vršovice, 28. pluku 15: 9:30 a 18 VP Botoš -
Strašnice, Vilová 26: 10 Kuchyňka - Horní Počer-
nice, Křovinovo n. 12: 9:30 P. Hradský 
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. (sobota)
Vinohrady, Londýnská 30: 9 a 14 Cepl - Dejvice,
Zikmunda Wintra 15: 9.30 Čík - Smíchov, Pe-
routkova 57: 9 a 14 Žalud - Spořilov, Žilinská 4:
9 a 14 Cepl - Strašnice, Vilová 26: 9 a 14 Hrdinka
- Krč, kaple v Thomayerově nemocnici: 9 a 17
Beneš 
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Praha 10 - Vršovice, budova ECM, 28. pluku 15:
14.30 
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV
Rotunda sv. Kříže, ul. Karoliny Světlé: út 18 (s
kytarou pro mládež), ne 17 (Hejbal, Růžička,
Husák) - Kaple sv. Máří z Magdaly, u Čechova
mostu: ne 10 (Holeton, Růžička) - Kaple sv. Ro-
diny (pod Nuselskými schody): čt 18 (Tvrdek)
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze
2, Resslova 9: so 17, ne 9 - Šuvarský - Chrám
Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Praha 3, Olšanské
hřbitovy: ne 10 igumen Silvestr - Modlitebna sv.
Nikolaje, Praha 6, Rooseveltova 29: ne 10 -
Koudela - Chrám Zvěstování Přesvaté Bohoro-
dice, Praha 2, Na Slupi: ne 10 - Dandar, Stojka
SHROMÁŽDĚNÍ ARMÁDY SPÁSY
Praha 5 - Smíchov, Lidická 18: 10.15 - Praha 3,
Biskupcova 36: 10.00 
BOHOSLUŽBY V ANGLIČTINĚ - Praha 5 -
Smíchov, Peroutkova 57: 10.30 (mezinár. sbor)   -
Kliment, Klimentská 1:  11 VP (anglikánské) -
Vinohrady, Vinohradská 68: 11 (bapt.) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

Poznávání Izraele s Biblí v ruce VYSOKÉ TATRY
- UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ.

Telefon: +421/52/7754 855,
+421/905/346 354. 

E-mail: valekmil@seznam.cz 
č. 15

LÉKÁRNÍK NASTÁVAJÍCÍ DŮCHODCE
HLEDÁ KOLEGU (KOLEGYNI) do ma-
lé lékárny u Českých Budějovic.
Nejsem řetězec. 
Zn. cz 444003@tiscali.cz

č. 10
HLEDÁME RODINU NEBO MANŽELE
do uvolněného kostelnického by-
tu 2+1, 75 m2, 2. patro, velká za-
hrada. Očekáváme zájem o církev
a účast na sborovém životě. Bližší
informace podá s. kurátorka Mar-
ta Kosáčková, tel. 481-543-069. 
FS ČCE 51401 Jilemnice, Jung-
mannova 268.

č. 22
PRONAJMU BYT 2+1 v Praze že-
nám. T: 777 551 118

č. 14
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ ZLÍN
HLEDÁ PLNOČASOVÉHO PRACOVNÍ-
KA pro práci mezi studenty Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Hlavní náplní práce bude vedení
studentského křesťanského klu-
bu, koordinace přednáškové čin-
nosti a pastorace vysokoškol-
ských studentů. Nabízíme zají-
mavou a dobře odměňovanou
práci, byt zajištěn. Motivační do-
pis a strukturovaný životopis
zašlete na e-mail: info@kszlin.cz

č. 19
FS ČCE V JINDŘICHOVĚ HRADCI
NABÍZÍ K PRONÁJMU BYT ve sboro-
vém domě v Kardašově Řečici - v
přízemí, 2+1 (cca 100 m2), topení
ústřední dálkové, malá zahrádka.
Více informací na tel. 384 363 195,
777 032 221

č. 21
KOUPÍM AUTOBIOGRAFII JANA KA-
RAFIÁTA. Cena dohodou. Děkuji.
Tel: 777142344.

č. 24
PRONAJMU PRÁZDNINOVÝ APART-
MÁN V RAKOUSKÝCH ALPÁCH-KAP-
RUNU. Vhodný pobyt i pro rodiny
s dětmi, turistika, cykloturistika.
V blízkosti koupání v Zellerském
jezeře. Možné celoroční lyžování
na blízkém ledovci. Inf.e-mail
1eli2@seznam.cz, tel.569697149,
775304923, 728203935.

č. 23

HLEDÁME ÚČETNÍ!!!
Kostnická jednota – Sdružení
evangelických křesťanů, o.s., při-
jme (nejraději od 2. pololetí 2007)
odpovědnou účetní. 
Náplní práce je vedení podvojné-
ho účetnictví a mezd; jsme plátci
DPH. Jedná se o 1/3 pracovní úva-
zek v neziskové organizaci. 
K jednání se hlaste na adresu na-
šeho Občanského sdružení, to-
tožnou s adresou redakce (v ti-
ráži).

Inzerce
Ve dnech 26.března až 5.dubna 2007
jsem se zúčastnil poznávacího zájez-
du do Izraele. Pořádal ho misijní
odbor KJ; českou vedoucí zájezdu
byla ses. Ludmila Hallerová, izrael-
ským průvodcem byl br.Fredi
Winkler, presbyter mesiánského
sboru v Haifě. Účastníci zájezdu byli
převážně z Čech, několik bratří a
sester bylo ze Slovenska. Bylo nás
celkem 23 asi z 10 různých církví.
Toto zdánlivě různorodé společen-
ství bylo velkým kladem celého
zájezdu. Spojovala nás křesťanská
víra a také touha poznat zemi Izrael.
Tam jsme se dopravili letecky, ale
vlastní poznávání Izraele bylo
pomocá pronajatého autobusu – na-
jeli jsme v něm po celém Izraeli za 10
dní více než 2.500 kilometrů.
První polovinu zájezdu jsme byli
ubytováni v Haifě a celodenními
autobusovými výlety jsme poznáva-
li Galieu: horu Karmel, horu Tabor,
horu Blahoslavenství, Nazaret, Tibe-
riadu, Yardenit, Kafarnaum a celé
Genezaretské jezero. Po tomto jezeře
jsme se plavili na replice starověké
lodi. Navštívili jsme i další místa. V
Izraeli je však vždy třeba dobře roz-
lišovat, zda se určité místo váže ke
konkrétnímu biblickému oddílku
pouze na základě lidské tradice a
kvůli turistům, či zda jde skutečně o
místo, o kterém se píše v Bibli. Ve
všech těchto případech jsme byli
velmi vděčni za našeho izraelského
průvodce, který je nejen písmákem
v tom nejlepším slova smyslu, ale
zároveň dobře zná výsledky nejno-
vějších archeologických výzkumů,
velmi podrobně zná i historii země a
ví o Izraeli prakticky vše. Navštívili

jsme také jeden ze 3 pramenů Jor-
dánu v podhůří Hermonu, Cesareu
Filipovu, Golanské výšiny, ale i kři-
žáckou pevnost Akkó či Cesareu
Přímořskou. V té jsme navštívili
archeologické vykopávky z posled-
ních let: viděli jsme základy místo-
držitelského paláce, kde byl apoštol
Pavel delší dobu vězněn a vyslý-
chán (Skutky 23.-26. kapitola). Při
cestách po severní Galileji jsme jeli
blízko hranice s Libanonem i Sýrií. U
hranic s Libanonem jsme na několi-
ka místech viděli důsledky ostřelo-
vání izraelských obcí raketami
Hizballáhu. V létě 2006 stříleli tero-
risté z Hizballáhu z opevněných
pozic v jižním Libanonu na cíle v
severním Izraeli. Několik desítek
Izraelců přitom zahynulo. Jizvy po
ostřelování se postupně hojí. Dnes
jsme v těchto místech na hranicích
viděli tanky izraelské i tanky míro-
vých sil OSN, které hlídají, aby tero-
risté na Izrael už více nestříleli.
Na druhou polovinu zájezdu jsme
se přesunuli do Jeruzaléma. Z něj
jsme viděli mnoho důležitých míst i
staveb, ale co se dá stihnout za
pouhé tři dny… Navíc: Izrael byl v
roce 135 našeho letopočtu prakticky
srovnán se zemí a tak dnes někdy
není jasné, kde bylo to místo, o kte-
rém se píše v Bibli. Například celá
Via dolorosa je zřejmě trochu jinde,
než kudy Ježíš opravdu kráčel v den
svého ukřižování. Naproti tomu
rybník Bethesda či Siloe, hora Sión,
celé chrámové návrší, Getsemanská
zahrada, hora Olivetská a mnoho
dalších věcí jsou jistě na svých
původních místech. Velmi silný
zážitek jsem měl při návštěvě Zdi

nářků – což je pozůstatek opěrné zdi
pod chrámovým návrším, tedy pod
místem, kde stával jeruzalémský
chrám. Židé se sem chodí modlit a
oplakávat zboření chrámu. I my
jsme se zde modlili a své modlitby
jsem na papírku vložil do škvíry
mezi kameny, jak je u Zdi nářků zvy-
kem. Na dohled Zdi nářků jsme také
jaké celá skupina zpívali českou a
slovenskou hymnu. Z Jeruzaléma
jsme udělali autobusový výlet do již-
ních částí Izraele: En Gedí, Kumrán,
Masada a samozřejmě jsme se i vy-
koupali v Mrtvém moři.
Celý zájezd byl vlastně 10 dní trvají-
cí biblickou hodinou. Poznali jsme
místa, po nichž kdysi chodil Pán
Ježíš, poznali jsme současnou tvář
Izraele i její dnešní obyvatele.
Všechno bylo pro mě nové a velmi
poučné. Žel, na některá místa jsme
se nedostali, například do Betléma,
který je na území palestinské samo-
správy. Alespoň z dálky jsme Betlém
viděli. Při zájezdu jsme si však také
udělali čas i na věci, které s Biblí bez-
prostředně nesouvisí. Navštívili
jsme například vykopávky antické-
ho města v Bét Šeánu, prošli jsme i
území přírodní rezervace u Én Gedí.
Zde jsme na vlastní oči viděli dama-
ny. Jsou to plachá zvířata, o nichž se
píše v Písmu (např. Př 30,26).
Celkový dojem z Izraele je úžasný.
Je to nádherná země a žijí v ní moc
fajn lidé. Jsem rád, že s.Hallerová z
MO KJ pořádá zájezdy do této krás-
ně země několikrát za rok a rozhod-
ně to mohu jen doporučit. Pokoj s
Izraelem!

Mikuláš Zoubek, 
účastník zájezdu

ISLÁM OČIMA KŘESŤANA
je téma přednášky Mgr. Tomáše
Molnára. Uslyšíme ji v sobotu 
2. června ve 14.30 h ve sborovém
domě ČCE v Lysé n/L. Zveme k
účasti.

Místní sdružení KJ o.s., 
Lysá n.L

Pozvánky

Domnívám se, že takový návrh je
pomýlený a přinesl by ve svých
důsledcích mnoho zlého.
Mám čtyři důvody:
1. Nikdo z lidí nevidí do srdce
druhého. A ten, kdo chodí k večeři
Páně, asi nebude rozvod brát na
lehkou váhu, i kdyby o něj sám
zažádal. Potřebuje oporu, ale ne-
jen v našich slovech. Z vlastní zku-
šenosti vím, že to nikdy nedopad-
lo dobře, když jsme se o to ve
sboru pokoušeli. Večeře Páně je
oslovením mnohem důraznějším.
Jejím odmítnutím (ze strany sboru
či faráře) patrně spíše dosáhneme
toho, že se postižený distancuje od
sboru, církve a možná i od víry
(nechci říkat rovnou od Pána
Boha).
Nezapomínejme také, že vina je
vždy na obou partnerech, byť
třeba ne ve stejné míře. Komu od-
mítnout, koho připustit k večeři
Páně? Není v naší kompetenci toto
posuzovat, tím méně provádět. 
2. Byl-li první důvod možná tro-
chu psychologický, další je ryze
teologický, biblický. Při poslední
večeři podává Kristus chléb a
kalich všem, i Jidášovi (a také
Tomášovi, Petrovi, i „kariéristům"
bratřím Zebedeovým), stejně jako
všem umyl nohy. Chceme být sva-
tější než on?
3. V epištole do Kolossis 3,5 jme-
nuje Pavel sice nejprve různá pře-
stoupení 7. přikázání, ale jako
modlářství označuje pouze lakom-
ství (týž verš). Neměli bychom
tedy vykázat od večeře Páně také
například zaměstnavatele, kteří

vykořisťují své zaměstnance? A
příkladů sloužení mamonu by-
chom nalezli i mezi křesťany dost.
Vždyť i my bychom byli asi ovliv-
něni skutečností, že „oni platí
velký salár" nebo „dávají dary".
4. Posledním, biblickým, zdůvod-
něním jsou slova Kristova: Ne-
suďte a nebudete souzeni. Jestli
kdo přistupuje k večeři Páně ne-

správně (neříkám „nehodně"!)
(např. 2x do roka přijde na boho-
služby, přistoupí a pak se zase
celou dobu ani neukáže), to může
posoudit jen Kristus Pán sám.
Dejme pozor, abychom to nakonec
nebyli ve své „spravedlnosti" my,
koho by Pán musel odmítnout.

Hana Najbrtová

O vylučování od večeře Páně – (M. T. Zikmund, ET-KJ č. 7)

Polemika

Rád a pokaždé s nějakým užitkem
přijímám úvahy přátel přemýšlejí-
cích nad Písmem. Taky bratr Jiří
Otter svým svědectvím a způso-
bem uvažování zejména nad tak
konstitutivním textem 2 K 5,21
(ET-KJ 11/07) mi pomáhá k use-
brání a ohledání vyznavačského
postoje. Nejen kázání, ale i článek
mne občas osloví tím, co v něm
není (Ad. Novotný). Rojí se pak
otázkami a pro brtníka jako já
ovšem i tušením skrytých sladkos-
tí (Ž 19,11).
Proč asi je „zvlášť těžko srozumi-
telná" apoštolova obrana proti for-
mální a povrchní zbožnosti (5,12)
výčtem a shrnutím podstaty, která
nás jako křesťanstvo ustavuje (v.
14)? Možná, že přece jen věřil a
myslel trochu jinak, než si myslí-
me, že myslel. Považuje skutečně
hřích za samostatně existující (pře-
nosnou) podstatu, která postupem
času učinila nejen z církve, ale i z
vytouženého domu nebeského
Otce dům kupecký, kde se vymá-
há, pokutuje a penalizuje a tudíž i

„odčiňuje", „vyvažuje" a „vyrov-
nává"? Má spravedlnost toho krá-
lovství skutečně takovou potřebu?
Tak příliš po našem? Není spíše
než metrickou správností, vážící
se zavázanýma očima a s nezbyt-
ným mečem v ruce, bytím „s prav-
dou" (jak napovídá etymologie
českého „spravedlnost", V. Ma-
chek s. 481)?
Neposlal Otec Syna, aby nás z té-
hle duchovní podvýživy vykrmil
k životu věčnému? (J 6) Taky
„zvlášť těžko srozumitelného"
jsme ho nejen opustili, ale ukřižo-
vali. Ano, my. „Kvůli všem umřel"
(5,15). („HYPER" spíše než „za"
rozuměj „pro" nebo „kvůli".) Stal
se naším neodčinitelným, neod-
pustitelným hříchem navěky: Be-
ránek jako zabitý (Zj 5,6 Kral.)...,
aby všem zraněným tou bolestí
Boží, smrtelně zraněným k pokání
pravému, dal poznat vzkříšení,
pomohl jejich víře, vtáhl je a zmoc-
nil za sebou k bytí „s pravdou".
Mrtvé znovu tvoří (1P 1,3) a živí:
chlebem (L 24,30), darem pokoje (J

20,21) a posláním v moci Ducha.
Boží lid (1P 2,9.10), lid zvláštní 
(Tt 2,14), živé zpřítomnění „spra-
vedlnosti" nekodifikovatelné na
deskách kamenných (2K 3,3), zato
protrhující omezenost našeho ob-
zoru a na tomto světě spravedl-
nosti smrtonosně zahleděné do
minulosti, prosící na místě Kris-
tově: „Smiřte se s tím, jak že Bůh
JEST." (2K 5,20; Ko 1,15). 

Samuel Jan Hejzlar

Ztotožněn s hříchem?


